


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
  هاای للماد  ر یمی اه معمااری اقلایم گارم و خشاک و        انتشاار نتاایپ واشوه     "معماری اقلیم گرم و خشک"هدف نشریه

 .های معماری س تد، مرمت، ه رهای وابسته به معماری، شهرسایی، طراحد شهری و انرژی استموضولات مرتبط با آن  ر حویه
 ای  ر  اخل یا خارج ار گرفتن موضوع مقاله  ر یمی ه تخصصد نشریه، مقاالت یا بخشد ای آن نباید  ر هیچ مجلهلالوه بر قر

ها، ها، سمپوییومیمان  ر جریال  اوری و یا چاپ باشد. مقاالت ارائه شده به صورت خالصه مقاله  رک گرهای کشور به طور هم 
 تواند  ر قالب مقاله کامل ارائه شوند.شده باشد، مدسمی ارهای  اخلد و خارجد که چاپ و م تشر 

 های  ریافتد آیا  است.نشریه  ر ر  یا قبول، ویرای ، تلخیص یا اصالح مقاله 
 شو  و مسؤلیت صحت محتوای مقاالت به لهده نویس دگان است. اصالح و خالصه کر ن مطالب با نظر نویس دگان انجام مد 
 شو   ا ه ارجاع مذکور م بع کامل اطاللات و شماره با گران، م بع مور  نظر  ر صورت استفا ه ای مطالب  ی. 
 .مقاالت م درج لزوماً نقطه نظرات مسئولین نشریه نبو ه و مسئولیت مقاالت به لهده نویس دگان است 
 ر نوشاتارها  رس د. نشریه ای وذیرش ساای وشوهشد وس ای  اوری و تصویب  ر هیات تحریریه به چاپ مد -نوشتارهای للمد

 نظیر ترجمه، گر آوری، مروری و...( معذور است.
  نوشتارهای ارسالد نباید قبال  ر نشریه  یگری به چاپ رسیده و یا بطور همزمان به سایر نشریات و یا سمی ارها برای بررسد

 و چاپ ارائه شده باشد.
 تارهای انگلیسد یباان را نیاز  ر صاورت تاییاد باه      نوشتارها ترجیحا به یبان فارسد باشد. با وجو  این نشریه قا ر است نوش

 چاپ برساند.
  است: های ییر به ترتیب ضروری ر ت ظیم فایل اصل مقاله، رلایت بخ 

 چکیده فارسد )باید به ت هاید بیان ک  ده صفحه اول: بدون نام و مشخصات نویس ده )نویس دگان( و فقط شامل ل وان مقاله ،

 و( باشد کلمه  033 حداکثر و گیرینتیجه و هایافته ترینمهم وشوه ، روش وشوه ، اهداف یا ألهمس بیان شامل تمام مقاله و

 .کلمه نوشته شو  6تا  0وان مقاله بالفاصله بعد ای چکیده و بین ل  و متن به مربوط کلیدی هایواژه. باشد کلیدی هایواژه

  مور ( 0های وشوه  )حداکثر ورس 

 بیان اهداف یا فرضیه، روش تحقیق ) ر معرفد روش تحقیق صرفاً به نام روش بس ده نشو  و لالوه مقدمه: شامل بیان مسئله ،

لات، مراحل انجام و فرآی د وشوه  ذکر گر  (، و ساختار مقاله اطال گر آوری روش انجام، مراحل همچون موار ی ل وان، بر 

 باشد.مد

 ویشی ه تحقیق 

  ها(و بیان یافتهبدنه اصلد وشوه  )چارچوب نظری، بحث 

 گیرینتیجه 

 اند ) ر صورت نیای(تشکر و قدر اند: سپاسگزاری ای همکاری و راه ماید کساند که  ر تدوین مقاله نق   اشته 

 های التین و توضیحات ضروری  رباره اصطالحات و مطالب مقاله، که به ترتیب با شماره  ر متن و ها: شامل معا لنوشتود

 .ر انتهای مقاله و قبل ای فهرست مقاله  رج گر  نوشت  به صورت ود

 الفبا بر حسب نام خانوا گد نویس ده ترتیب به اند،قرارگرفته است ا  مور  متن  ر که م ابعد صرفا م ابع فارسد و التین شامل 
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 1 زدیوقت و ساعت  دانیدر م یخیتار یآب هایسازه ییبازنما
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وجود مکانیزم طراحی منطبق بر تهویه طبیعی در معماری سنتی  ارزیابی

نمونه موردی: فضای بیرونی ) بدون بادگیر خشکوگرماقلیم شهرهای 

 شیراز( یقاجارطرفه بناهای چهار

 
 4، شیرین طغیانی3، الهام ناظمی2*، شهاب کریمی نیا1آرش پسران

 گروه معماری ، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسالمی، نجف آباد، ایراندانشجوی دکتری،  -1
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 (11/20/1331 ، تاریخ پذیرش نهائی:22/12/1331: )تاریخ دریافت مقاله

 چکیده

ند ک ؛ناخوشایندی کند گرددکان دارد به صورت گردد و اممحدود میا هها توسط دیوارها، کف و سقفحرکت هوا در ساختمان

طبیعی به معماران  تهویه .داشته باشدساکنین  بر سالمتمنفی  اثرات ،در مواقع کمبود انرژی تواندمی شدن عالوه بر تحمیل بار انرژی،

در  .دنکند تا با روشهای صحیح، هزینه انرژی مورد نیاز برای ایجاد شرایط آسایش در ساختمان را به حداقل برسانکمک می

ر حجم و و اندازه بازشوها نیز ب گذار استتاثیرباد و سرعت بر الگوی حرکت  ت حیاطحیاط مرکزی، شکل و تناسبا یهاساختمان

رابطه  ،های مسکونی بومیدر خانه توان. از این رو پژوهش حاضر با این فرض که میگذاردسرعت باد ورودی به ساختمان تاثیر می

ا به تهویه و شیراز هترین اقلیمتهم گرم و خشک به عنوان یکی از وابساقلی و شدهانجام  ،معناداری بین تناسبات بازشوها و حیاط یافت

ناهای های تکرار شده در ببنابراین در جستجوی وجود نسبتای از شهرهای مستقر در این اقلیم انتخاب شده است. به عنوان نمونه

روش گر انتخاب گردیده است. های مشابه و حداقل عوامل مداخلههای موردی در یک دوره تاریخی، با ویژگینمونهموجود، 

است. در  شدهجام ان افزاریآنالیز نرمو  برداشت میدانی برداری،عکسکه به کمک منابع اسنادی،  ،استتوصیفی -تحقیق تحلیلی

ا نمای جبهه رو به باد، تناسب حیاط و زیربن حیاط وها، حیاط و بازشوتناسب  جریان حجمی هوا و در قالب محاسبهرابطه این نهایت 

تناسبات بدست آمده دارای الگوی  یده است.استخراج گرد محدود و دارای حیاط مرکزیچهارطرف با گونه  هاینمونه از غیره و

 اند.ها در بازه عددی محدودی قرار گرفتههای بناویژگیها با توجه به مشخصی در بناهای مورد بررسی بوده و نسبت

 

 .قاجار ، جریان هوا،هاحیاط و بازشوتناسبات الگوی هندسی،  :هاواژه کلید

                                                           
  :sh.kariminia@iaun.ac.irEmail: مسئول نویسنده*

هویه طتیع  های نما و حیاط زر تتحلیل تاثیر تناسببتاب زادگببد   »باعنوان این مقاالاه برگرفتاه از پایان نامه دکتری آرش پساااران    

نیا و دکتر الهام ناظمی و مشاوه دکتر شیرین طغیانی در دانشگاه آزاد واحد است که به راهنمایی دکتر شهاب کریمی« های قاجار گبیراد خانه

 نجف آباد به انجام رسیده است.
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 پژوهش پرسش -1

 اقلیم هایمکانیزم سنتی طراحی معماری در شهر

یعی تهویه طبچگونه با  بدون بادگیر گرم و خشکِ

 د؟رارتباط دا

 

 مقدمه -2

های سنتی به صورت های مرکزی در خانهحیاط

تر از دو طرف ناپذیری در هنگام ظهر خنکتغییر

مور این دستاورد در  نظرِ. بر اساس اندخیابان

را آمیز بوده است؛ چسرمایش ایستا تاحدی موفقیت

که از لحاظ بصری عوامل بسیار زیادی را که 

ن سازد. با اینمایانگر سرما هستند با هم هماهنگ می

حال هنگامی که تمامی این تاثیرات در حیاط 

شوند، محیطی فراهم می مرکزی کنار هم آورده می

ای هشاخصی خوشایندتر از خیابان کلآورد که به ش

در گذشته (. 2831)مور، آن سوی خود است 

نا ب ،فعالها با استفاده از تمهیدات غیرساختمان

شدند، واضح است که علت این تصمیم فقدان می

هرگونه منبع یا ذخیره انرژی بود. در کشورهای 

صنعتی اما به هنگام توسعه سریع بعد از جنگ جهانی 

یع و سر آساندوم، از تمهیدات فعال به عنوان وسایل 

ها برطرف سازی نگرانی آسایش در ساختمان

د انرژی درص 38درحال حاضر  گردید.استفاده 

جمعیت زمین مصرف  درصد 12وسیله هان تنها بجه

 12درصد انرژی در دسترس  21و فقط  شودمی

ن ایعمده  .قرار می گیرد ،درصد باقی مانده جمعیت

 د.کننزندگی می گروه در کشورهای درحال توسعه

 ،در مناطق گرم و خشک و گرم ومرطوباز طرفی 

نها برای انرژی، ت بیش از نیمی از بیشینه بار مصرفی

های تهویه مطبوع صرف بر آوردن نیازمندی

نجا که نرخ رشد شهرنشینی در ، از آشودمی

 ، بنابراینکشورهای درحال توسعه فزاینده است

 های آتی محیطفشاری که برای برآوردن نیازمندی

باال  شود نیز بسیارساختگی به منابع انرژی وارد می

تمهیدات نوین و  ،پس از این مگر آنکه ،خواهد بود

 .(2831 ،ننیلس-کوخ) شودگرفتهتری به کار بازدهپر

در یک ساختمان اقلیمی دارای تهویه همچنین 

درصد مصرف  37تا  17 ،مطبوع درنواحی گرم

های برداری از سیستمانرژی فقط صرف بهره

 درصد باقی مانده 87تا  17 و شودآسایش درونی می

در تولید مصالح، ساخت و تخریب ساختمان 

 (.81 :2832)یارمحمدی و دیگران،  شودمصرف می

 اکثر داده، نشان مطالعات است که حالیاین در

 به نسبت غیرفعال شرایط در سنتی هایساختمان

 برای بهتری آسایش شرایط مدرن، هایساختمان

 مصرف کمتری انرژی و دارند ساکنین

 ,Nematchoua, Tchinda, & Orosa)کنندمی

2014). 

مسااااله دیگر این که به دلیل عواملی مانند هزینه و  

زمان، به ویژه در کشاااورهای در حال توساااعه و در 

از مهناادس  ، کمترمرتبااهبناااهااای مساااکونی کوتاااه

بازشااوها یا مربوط به تاساایسااات جهت محاساابات  

 :Omrani, 2017)شاااودحیاط بنا کمک گرفته می

6). 
تهویه طبیعی در معماری بومی گذشته ایران اتفاقی 

به  ای تجربیغریب نیست، معماران سنتی به گونه

ا چه هتاثیر این ساختمان این مهم دست یافته بودند.

از بعد تعویض هوا و معیار سالمت و چه از جنبه 
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سرمایش ایستا بر آسایش ساکنین قابل توجه بوده 

 (.2831وش، )عطر ،(2832)وکیلی نژاد،  است

 بدن و بین حرارت تبادل در بنا باعث هوا جریان

 احساس بر فراوانی تأثیر بنابراین و شودمی محیط

 (.83، 2833)حیدری،  دارد آسایش حرارتی

استخراج تناسبات حیاط و بازشوها خصوصا در 

د به توانها میو کشف رابطه میان آنجبهه رو به باد 

های جدید کمک یافتن رابطه بهینه در طراحی

توان به ترویج ابزارها از اهداف پژوهش می .نمایند

-تواند به هنگام بازو اصول اساسی تهویه، که می

اندیشی در مقوله محیط ساختگی از دیدگاه انرژی 

-ایده یافتن بهترین ، اشاره نمود. همچنینبه کار افتد

-قدیم شیراز در ساختمانهای تشریح شده در بافت 

و  نیستما دارای بهترین طراحی لزو هایی که

روابط موجود در کنترل تهویه طبیعی استخراج 

 . شایان ذکر استاستاز دیگر اهداف تحقیق  ،طرح

لکه نیست؛ بپژوهش در صدد ارائه تدابیر نهایی که 

های موجود در گذشته کمک گرفتن از نمونه با

 .نمایدمی فرضیه را بررسی

 

 قیتحق نهیشیپ -3

ماندگار معماری سنتی همواره  یافتن الگوهای

 زمینه ای برای طراحان داشته است. دراهمیت ویژه

، شاطریان(آن  معماری و خشک و گرم اقلیم

 هایتشریح ویژگی به (2831( و )کسمایی، 2831

و  اقلیم اقلیمی، عوامل شناختو  بافت و اقلیمی

 و بیگلو شیخ) .پردازندمی ساختمان و اقلیم انسان،

 ثیرتا بررسی به( 2832 ،حیدریو )( 2833، محمدی

 پردازند.می شهری طراحی در باد اقلیمی نقش

( مطابقت معماری پایدار 2831و دیگران،  ضرغامی)

ی را بررس اسالمی -های سنتی در شهر ایرانیخانه با

 .اندکرده و چند پیشنهاد برای طراحی پایدار داده

الگوها و فاکتورهای  (2832و دیگران،  میرسجادی)

 ار کالبدی تاثیرگذار درمعماری خانه های تاریخی

کرده و چند راهکار طراحی ارائه داده است.  ارزیابی

 و اخوت، زینلیان)( و 2832 دهقان،و میر زارعی)

( در زمینه ساختار و الگوی حیاط مرکزی در 2831

 اتتناسب و اندشهر یزد و دزفول مطالعاتی انجام داده

ب قلیم گرم و مرطومورد تطبیق با ا ،و مصالح حیاط

 یگران،و د نجفقلی پورکالنتری) قرار گرفته است

( و 2831 و ثابت فرد، رضازاده اردبیلی((، 2831

در زمینه هندسه و تناسبات در  (2831، موسویان)

مطالعه کرده و آن را هویت  معماری سنتی ایرانی

ه نایی هندستعاریف و الگوهای مع و دانستهمعماری 

 ،و دیگران وکیلی نژاد) .نداحث قرار دادهرا مورد ب

در رابطه با اصول سرمایش ایستا در ای مقاله (2831

گذار را و عناصر تاثیرعناصر سنتی ارائه داده 

 & Sacht)اند. مختصرا توضیح داده

Lukiantchuki, 2017)  شرایط مناسب مکان، زاویه

اده دها برای تهویه طبیعی را پیشنهاد و اندازه بازشو

 ,.Wang et al)و  ( (Hamdani et al., 2017 است.

اهای تهویه طبیعی در بن ایرایانهسازی با شبیه (2017

اندازه و نوع بازشو را  در یک طرف بنا،با بازشو 

ان همچنین در تابستان و زمست .اندبسیار موثر دانسته

نحوه تاثیر تهویه طبیعی از طریق بازشوها بررسی 

است که هیچکدام از منابع این درحالی است.شده

را با  ها و تناسباتمورد بررسی ارتباط بین این الگو

مسایل اقلیمی و در حیطه تهویه طبیعی مورد بررسی 

اند و یا بسیار کلی بحث شده است و یا قرار نداده

 فقط بخش مستقلی مورد بررسی جزیی و تخصصی 

https://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=87001
https://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=87001
https://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=314256
https://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=314256
https://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=144180
https://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=144180
https://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=249594
https://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=249594
https://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=87013
https://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=87013
https://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=222439
https://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=222439
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 قرار گرفته است.

 

 متان  نظری -4

 تهویه طتیع  -1-4
 دنکر جابجا یاو  دنکرجایگزین  عملبه  اهو یهتهو

 تأمین رمنظو به که دشومی گفته فضا یک در اوااااه

 خنکو  مگر ایهو دنکر رجخا ،زهاااااات ایواااااه

 ماانجا ناانسا تیارحر سایشآ تأمینو  اافض دنراا ک

جایگاه تهویه و  (.2831واتسون و لبز، ) دواااشیااام

 ( قابل رویت است.2توسعه پایدار در )تصویر

  

 
 (.2838)ماخذ: نگارندگان بر مبنای رازجویان، جایگاه تهویه طبیعی در توسعه پایدار -2 تصویر

  

ها به سه منظور تامین هوای اصوال تهویه ساختمان

تازه، تامین آسایش حرارتی و خنک سازی توده 

 .(11 : 38شود )قیابکلو، مصالح ساختمان انجام می

هویه طبیعی استفاده از فرایند جابجایی هوا بدون ت

استفاده از تاسیسات مکانیکی و صرف انرژی فسیلی 

 .(221 :2838است )رازجویان، 

 

ساختمان خارج  عوامل  اد طرح -1-1-4

 که در تهویه آن تاثیر دارد

 پنجره: زبادگببوی  نوع و جبهب    -الب  
 یکاز  اهو رعبو هنحو هکنندتعیین عامل نیترساسیا

 ییرضایعل)احدی و  ستا دباوزش  جهت ن،ساختما

 شااادن باز نحوه و نوع .(2838ی، ورنوسااافادران

 در هوا ساارعت و شااکل در فراوانی تاثیر پنجره

 .(2831)کسمایی،  دارد اتاق داخل

تاثیر جایگاه پنجره روبه باد : پنجره موقعی -ب

ابل غیر قیابد، مساایر بادی که در داخل جریان میبر 

 انکار است همچنین در صورت عدم تقارن جایگاه  

پنجره در نما باد با انحراف از مسیر اصلی وارد اتاق 

 . (212 :2838)رازجویان،  شودمی

 طیهوا در مح انیجر عیتوز پنجره: انداده -ج

به  یبستگ ،در هر ساعت هوا راتیینرخ تغ ی وداخل

 ,Sacht & Lukiantchuki) دارد بازشواندازه 

2017: 8). 

 و پنجره کف ارتفاعپنجره:  عمودی محل -د

 در بیشتری اهمیت باد به رو پنجره بازشوی نوع

 اتاق داخل در باد حرکت سرعت و جهت تعیین

 ارتفاع تغییر .باد خروج مشخصات محل تا دارد

 سرعت زیادی حد تا است ممکن پنجره کف

توسعه پایدار

معماری پایدار

طراحی 
اکولوژیک

تهویه
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)کسمایی،  را تغییر دهد اتاق داخلی هوای جریان

2831). 

 پنجره زان و سایر ملحقابسایه -ه

 ها تاثیر چشمگیری رویحضور و موقعیت سایه بان

گذارند. عمق، جریانات داخلی و خارجی هوا می

ای هستندکه و ارتفاع از عوامل سازه شیب، اندازه

 هنددشکل جابجایی هوا از طریق پنجره را تغییر می

 .(227 :2838)قیابکلو، 

ه الزم است ک ،برای استفاده از تهویه مصالح:-و

ریبا تق متوسط درجه حرارت بهینه در داخل ساختمان

همان دمای هوا باشد. برای این امر رنگ نمای 

-هروشن و پوسته خارجی بنا ببایست می ساختمان

خوبی عایق کاری شده باشد تا مقدار جذب حرارت 

ماضی مان به حد قابل اغتوسط ساخت خورشید

 .(17 :2831)واتسون دانلد،  کاهش یابد

 بنا، قلب در مرکزی حیاط وجود :حیاط -د

 الیه یک و شده هوا کوران از استفاده بهتر موجب

 کند. عملکردمیپذیر امکان را بنا فضاهای بودن

 باد جریانتهویه طبیعی ابتدا از  با ارتباط در حیاط

اثر  باعث همچنین فضای سبز ؛تاثیر پذیر است

 اندازی یهو سار، تعریق سطح سرمایشی به علت تبخی

 :2831 طبائیان، و هدایت) گرددمی هاجداره بر

11). 

 

اهمی  رازطه زادگوها و انداده حیاط -2-4

 در تهویهمرکزی 

 سنتی ساختمان یک در آسایش حرارتی معموال

 هماهنگ عملکرد و عامل چندین ترکیب از ناشی

وکیلی ) است یکدیگر با ساختمانی عنصر چندین

( در تاثیرگذاری حیاط 221 :2831نژاد و دیگران، 

ا تاثیر هها باید گفت که ابعاد بازشوبر جریان بازشو

زیادی بر وارد شدن جریان تهویه دارد و همچنین 

حیاط نقش مهمی در سرمایش ایستا و سرعت جریان 

با عمق زیاد های ساختمان. (2832هوا دارد )آلن، 

برای تهویه طبیعی مناسب نیست،  واقعدر  حیاط

و  رتداخلیتهیه هوای تازه به مناطق  دشواریاساسا 

ر روشنایی جایی که نو تامین دشواریاز جنبه دیگر 

 ؛اردوجود د ،تواند به اندازه کافی نفوذ کندروز نمی

توان با جایگزین کردن هر دوی این مشکالت را می

 لح غیره وقسمت داخلی با یک حیاط باز، دهلیز 

 .(Etheridge, 2012: 374 ) کرد

منظور از حیاط مرکزی، فضایی باز در مرکز، جنب 

است که فاقد سقف باشد. در یا پیرامون ساختمان 

ه های بومی بترین فضا در خانهواقع حیاط، مرکزی

شده عنوان مرکز دید، نور و تهویه محسوب می

ها با استفاده از نظم و ریتم خاص با است. حیاط

 کردندفضاهای اطراف خود ارتباط برقرار می

اصل و مایه فضاسازی در این . (2837)مسائلی، 

است. فضای بازی که با وسواس معماری فضای باز 

از محصوری شود. فضای بو دقت تمام طراحی می

ابد و با تن از بیرون بر میکه به تبع گرایش به درو

شکل و اندازه منظم و تناسبات فکر شده و نماهای 

در  .(2831ی، )ربیع گیردموزون آسمان را قاب می

این نوع معماری با قرارگیری کلیه بازشوها رو به 

فضای نسبتا مرطوب و معتدل حیاط و مسدود نمودن 

بجز در ورودی(، ارتباط ) جداره خارجی ساختمان

اقلیمی فضای زیست داخل، با فضای خارج تا حد 

امکان قطع شده و یک اقلیم کوچک و مناسب برای 

 آسایش انسان در اقلیم گرم و خشک منطقه احداث 

 .(2831)قبادیان،  شده است
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اهمیت رابطه عالوه بر قانونمند بودن حیاط،  

نحوه عملکرد وها و اندازه حیاط با بررسی شباز

در حیاط مرکزی  شود.حیاط مرکزی مشخص می

 کند:در سه مرحله عمل میسیستم تهویه 

ید آ؛ هوای خنک شب به سمت حیاط پایین میاول

تا  و کندخنک می و کالبد بنا راو اتاق های اطراف 

مانند. طور باقی میظهر روز بعد همیناواخر بعداز

عالوه برآن حیاط مرکزی گرما را به سرعت از 

 ؛دوم. کندطریق تابش به آسمان شب دفع می

سپس حیاط و ابتدا خورشید به هنگام نیم روز 

ی هوا هاکند و جریانگرم میرفته رفته ساختمان را 

سقف و شود. به دلیل اختالف دما ایجاد می

کاری )یا دیوارهای عایق دیوارهای ضخیم خشتی

به داخل دهند گرمای خارج سریعا اجازه نمی شده(

-یمنفوذ پیدا کند. مدت زمانی که ضخامت دیوار 

ساعت  21نفوذ گرما را به تاخیر بیاندازد، تواند 

کف حیاط مرکزی و فضاهای داخل  سوم؛ .است

بیشتری از نوع های شوند و جریانتر میخانه گرم

آیند. جایی در اواخر بعد از ظهر به وجود میجابه

ظهر های مجاور، در اواخر بعدازسایه ساختمان

خیابان، حیاط مرکزی و ساختمان را در برابر نور 

کند. وقتی که خورشید خورشید محافظت می

کند و حیاط داخلی به سرعت، تابش به غروب می

دمای هوا به کند، یآسمان صاف شب را آغاز م

کند. هوای خنک در این هنگام به سرعت سقوط می

آید و بدین ترتیب، این چرخه سمت حیاط پایین می

 .(8 :2837)پسران،  شودکامل می

 

 

 هامواد و روش -5

 تحقیق در قالب مراحل زیر انجام گردیده است:

 کلیات با در رابطه ایکتاابخانه  الف( مطاالعاات  

های تصااااویر، فایلاساااناد،  کتاب،  در موضاااوع

 غیره. و مقاالت کامپیوتری،

 و سالم نسبتاً هایخانه نمونه از هشات  ب( انتخاب

شاااهر  قدیمازبافت  قرارگرفته مداخله کمتر مورد

 مکااان، زمااان، هااایاولویاات شااایراز بر اسااااس 

هنری و کمترین میزان عوامل  و های معماریارزش

 گذار برتهویهمداخله گر تاثیر

ر گذاتناسبات خارجی تاثیر و جزئیات ج( بررسی

مولفه تهویه طبیعی، شامل تناسبات  با ارتباط منظر از

 ها ارتفاع و غیره و در جستجویبازشو ،حیاط

 هاشونده در نمونهدار و تکرارالگوهای معنا

افزار دیزاین بیلدر و به کمک نرم CFDد( تحلیل 

محاسبات عددی برای الگوی مشترک در تناسبات 

 بناها

 توصااایفی،_تحلیلی روش باه کمک  انتهاا  د( در

 و قالب جداول در تحقیق هاییافته و اطالعات

 تحلیل و مورد تجزیه، بندی شاادهطبقه توضاایحات

 .اندقرارگرفته

 

 نمونه موردی -6

 ها نمونهزستر  معرف -1-6

 نیاز باال به صااارفاقلیم گرم و خشاااک با توجه به 

بساااتر اقلیمی و شاااهر  بااه عنوان برای تهویاه   انرژی

اب اش انتخهای خاص اقلیمیبه دلیل ویژگیشیراز 

شااده اساات. یکی از دالیل مربوط به تامین نسااابی   
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های ساانتی شیراز شارایط آساایش حرارتی در خانه  

   جهتاست.  گرفتن جدی از بادگیرهابدون بهره

 شاامال و غرب سااال، هایماه تمام در غالب باد

  (.2جدول ( )278 :2831)امیدوار،  است غرب

 
 (2831، هواشناسی اداره کلماخذ: )  شیراز وضعیت جریان هوا در -2جدول 

 (m/s) باد ماکزیمم (m/s) متوسط باد QFF(hpa) فشار هوا QFE(hpa) فشار هوا

31142 277142 141 
 سمت سرعت

28 113 

 

 هامتنای  زینش نمونه -2-6

ی گذارارزش های با ارزش تاریخی مطابق نقشهخانه

ر دسته بناهای انتخاب و د ،شکل  یالگو با و

 بندی میراث فرهنگیطبق دستهو سه  دودرجه یک، 

 سعی هادر انتخاب نمونه .اندگرفتهمورد بررسی قرار

های مختلف موثر بر تهویه که در است آیتمشده

حتی  ،بخش مبانی نظری مورد بررسی قرار گرفتند

ده انتخاب ش هایبنا ثابت نگه داشته شود. االمکان

موقعیت و  (،8)جدول  ریبا دارای مصالح یکسانتق

 ،محل عمودی بازشوها در نما، جهت و نوع بازشوها

وثر بر عوامل م، و هاهای موثر برروی پنجرهسایه

. همچنین بناها در اندباد نیز مشابهکاهش سرعت 

بافت نسبتا همگون از نظر ارتفاع،  با یک محله

اقلیم  رایط شهری جریان هوا و وضعیت خردش

گذار تاثیر از عوامل .(8)تصویر  استانتخاب شده

)محوطه ساختمان(  و حیاط هابازشواندازه  مذکور،

گرفته شده است که مورد به عنوان متغیر در نظر 

سعی شده است که همچنین  گیرد.بررسی قرار می

ها عالوه بر داشتن الگوی پالنی مشابه، نمونه

 .های نزدیک به هم نیز داشته باشندمساحت

 سویحجم هوای ورودی به بنا به عنوان متغیر در 

مانی زدیگر مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است. 

کند که دمای کمک می جریان هوا به سرمایش

تر از داخل ساختمان باشد و در غیر این بیرون پایین

صورت باید از ورود هوای بیرون ممانعت به عمل 

درجه  17آورد. در این راستا دمای شب باید زیر 

درجه اختالف داشته  22سانتیگراد و با روز حداقل 

باشد. همچنین جریان باد تا زمانی که دما حداکثر تا 

جه افزایش یابد، قابلیت سرمایش را خواهد در 81

در نتیجه در دوره زمانی  .(18: 2838، قیابکلو) داشت

تهویه طبیعی کاربردی  ،مشخصی در طول سال

 نمایش داده شده است(  ریتصوخواهد بود که در )

و بستر انتخابی شرایط استفاده از تکنیکی مرکب از 

تهویه طبیعی از یک طرف و یا تهویه مکانیکی در 

، استهای متفاوت از سال و شبانه روز را دارا زمان

ر جویی دقابلیت ویژه صرفه ،که بخش طبیعی

 مصرف انرژی را دارد.

 ها نیز به دلیلرابطه با زاویه ورود هوا به بازشو در

گیری )جهت "رون شهری"ساخت بناها مطابق با 

ها در یک عمومی بناها در شهر( و انتخاب نمونه

ختالف جزئی که در زاویه ورود هوا محدوده، ا

در راستای تحلیل نسبی، قابل وجود دارد، 

.پوشی استچشم

https://www.gisoom.com/search/book/author-263953/%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B2%D9%87%D8%B1%D8%A7-%D9%82%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DA%A9%D9%84%D9%88/
https://www.gisoom.com/search/book/author-263953/%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B2%D9%87%D8%B1%D8%A7-%D9%82%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DA%A9%D9%84%D9%88/
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ماخذ: نگارندگان بر )شیراز، به همراه میانگین روزانه دما در هر سه ساعت شهر  دمای موثر تهویه بر اساس اطالعات -1 ریتصو

 (2831، هواشناسی اداره کل مبنای

  

 هانمونهاطالعاب عددی  و تحلیل استخراج -3-6

ای هبر مبنای مولفهمشخصات بناهای انتخاب شده 

 (، 8(، )جدول 1)جدول  استبه شرح زیر  نامبرده

 (:1( و )جدول 8)تصویر 

 

 (2831، میراث فرهنگی فارس نگارندگان بر مبنای)ماخذ: های انتخاب شده گذاری نمونهنمایش ارزش بنا و کد -1جدول 

 نام بنا
شماره 

 نمونه

ارزش 

 گذاری

 2 2 خانه حسن پور

 2 1 یخانه حسن

 2 8 یخانه منصور

 1 1 ییخانه عمو

 1 2 یخانه روحان

 1 1 انیلیخانه جل

 1 1 خانه بذرافشان

 8 3 فردخانه طالبان

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 803                                                            ...ارزیابی وجود مکانیزم طراحی منطبق بر تهویه طبیعی در معماری سنتی

 

 )ماخذ: نگارندگان(ویژگی های کالبدی بناهای انتخابی -8جدول 

 مصالح اصلی ساختار نما پر و خالی پالن شماره

2 

 
 

 آجر

1 

  

 آجر

8 
  

 آجر

1 
 

 

 آجر

2 
  

 آجر

1 

  

 آجر

1 
 

 

 آجر

3 
 

 

 آجر

 تیپ پالن
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 )ماخذ: نگارندگان( های انتخابی در محله اسحاق بیگیابی و چیدمان نمونهمکان -8 ریتصو

 

بر مبنای برداشت میدانی و  )ماخذ: نگارندگان هانمونه از تناسبات عددی جهت استخراج اطالعات و نتایج محاسبات -1جدول 

 (2831میراث فرهنگی فارس، 

شماره 

 نمونه

مساحت 

 حیاط

مساحت 

 زمین

سطح 

 اشغال
 ارتفاع

مساحت 

 نما

مساحت 

 بازشو

درصد 

 بازشو

نسبت مساحت 

 بازشو به حیاط

بازشو به 

سطح 

 اشغال

2 287 111 18% 1/2 11 81 %27 13/7 81/13 

1 213 817 11% 1/2 1/33 3/.28 17% 11/7 11/31 

8 237 122 18% 1/1 2/282 1/23 12% 82/7 27/32 

1 1/13 131 18% 22/2 8/11 3/22 81% 17/7 13/12 

2 212 221 12% 2/1 2/12 2/23 12% 22/7 13/12 

1 213 112 12% 1/2 8/11 82 11% 11/7 11/18 

1 212 123 12% 32/2 1/17 1/13 17% 18/7 11/83 

3 31 127 12% 12/1 1/31 3/88 82% 12/7 12/22 



 888                                                            ...ارزیابی وجود مکانیزم طراحی منطبق بر تهویه طبیعی در معماری سنتی

 

 
 )ماخذ: نگارندگان( هامقایسه مساحت بازشو و مساحت حیاط در نمونه -1 تصویر

 

 

 )ماخذ: نگارندگان( هامقایسه مساحت بازشو و مساحت حیاط در نمونه -2 تصویر

 

 ها به کمک نرم افزار اکسل ودر بررسی اولیه نسبت

 دست آمدههارقام بهای اولیه آماری که آنالیز

تاثیرگذار خارجی مانند مساحت بازشو، مساحت 

را مورد بررسی قرار حیاط، سطح اشغال و ارتفاع 

داد، وجود ارتباط بین ارقام مشهود و هندسه بین ابعاد 

 .قابل شناسایی است با تخمین خوبی دست آمدههب

محاسبات  ،در نتیجه در بخش بعد(. 2و  1)تصویر 

مربوط به جریان حجمی هوا جهت مقایسه آن با 

 .ه استهای موجود انجام شدنسبت

حجمی هوا از طریق باد برای مقدار جریان 

، از رابطه زیر (1)تصویر  بازشوهای یک طرفه

 شود:محاسبه می

 

q= 712/7 *A*VH 

q= ( جریان حجمی هوا در اثر باد/s3m) 

=A   هایپنجرهمساااحت قساامت بازشااوی پنجره یا 

 )2m(ورود هوا در یک دیوار 

VH= هایسرعت باد در ارتفاع بام برای ساختمان 

کم ارتفاع و در ارتفاع سقف هر طبقه برای 

 (11: 2838)قیابکلو،  (m/s) های بلندساختمان

الزم به توضیح است که با توجه به عمق کم بناها به 

وجود  عدم، تقسیم زیربنا در چهار طرف آندلیل 

 های بیرونی بناهای شاخص تهویه در جدارهخروجی

که  سدربه نظر می ،هاو ارتفاع قابل توجه اکثر بازشو

 عمل جریان تهویه طبیعی به صورت یک طرفه

.کندمی

0

50

100

150

200

1 2 3 4 5 6 7 8

مساحت حیاط مساحت بازشو

0

100

200

300

1 2 3 4 5 6 7 8

مساحت حیاط مساحت بازشو

ارتفاع سطح اشغال
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 (refrence: Larsen & Heiselberg) تهویه یکطرفه -1 ریتصو

 

 های انتخابی:نمونهسرعت باد در بافت 

𝑣ℎ=𝑣𝑚 × (
𝛿𝑚

𝐻𝑚
)
𝑎𝑚
× (

𝐻

𝛿
)
𝑎

 

 
 𝑣𝑚 = سرعت باد مرجع

 𝛿 = ارتفاع گرادیان باد در ارتفاع مورد نظر
 𝛿𝑚 = ارتفاع گرادیان باد در منطقه مرجع

 𝐻 = ارتفاع مورد نظر

 𝐻𝑚 = گیری)ایستگاه هواشناسی(ارتفاع مرجع اندازه
 𝑎 = نظرضریب بافت برای منطقه مورد 
  ضریب بافت برای منطقه مرجع

 (11: 2838، قیابکلو)
= 𝑎𝑚 

 

 (2831)ماخذ: نگارندگان بر مبنای اداره کل هواشناسی، های سال برای ماه2831-2827باد و دما از سال وضعیت وزش -2جدول 

میانگین 

 (C°)دما

میانگین 

 (m/s)زاد

ماکزیمم 

 (m/s)زاد 
 ماه

 فروردین 22 1/2 22

 اردیبهشت 28 1/2 12

 خرداد 21 1/1 11

 تیر 22 3/1 13

 مرداد 21 1/8 13

 شهریور 28 8/1 11

 مهر 21 8/1 12

 آبان 21 8/1 22

 آذر 22 1/1 3

 دی 21 8/2 1

 بهمن 22 2/1 1

 اسفند 21 2/1 22

 معدل 21 1/1 23

https://www.gisoom.com/search/book/author-263953/%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B2%D9%87%D8%B1%D8%A7-%D9%82%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DA%A9%D9%84%D9%88/
https://www.gisoom.com/search/book/author-263953/%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B2%D9%87%D8%B1%D8%A7-%D9%82%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DA%A9%D9%84%D9%88/
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نظر گرفتن جبهه رو به باد برای با توجه به در 

استخراج تناسبات عددی در بخش قبل، زاویه نسبتا 

مشابه وزش باد غالب شهری و عدم ارتباط داخلی 

های مختلف، محاسبات فرمولی تهویه برای جبهه

مورد توجه قرار گرفته است.  ،همان جبهه اصلی

 تفاوت اثرهمچنین با کمرنگ فرض کردن 

ه توجه به ساختار بسیار مشابسرمایش تبخیری با 

ها از نظر استفاده از گیاه، آب و مکان و پالن

یادآوری استواری ساختار این پژوهش بر تناسبات 

تر با تخمین خوبی عددی، امکان مقایسه ساده

دست آمده است.هب

 
 )ماخذ: نگارندگان( ردفخانه طالبان -لدریب نیزایافزار د مرن CFD شبیه سازیکانتور سرعت در  -1 ریتصو

 

 سازیشبیه عددی،جهت راستی آزمایی محاسبات 

CFD  با توجه به شرایطدر نرم افزار دیزاین بیلدر 

 (.3و  1)تصویر   انجام گردیدبناهای موجود، نیز 

رسد که در بناهای انتخابی با توجه به می به نظر

جریان هوا پیش از رسیدن به بازشوها شرایط سرعت 

یکنواختی وجود دارد و روش محاسبه را تایید 

های مختصری در برخی کند. هرچند تفاوتمی

  (.3)تصویر  شوددیده می هالبه ، به ویژه دربازشوها

 ،البته باید در نظر داشت که در کل جبهه رو به باد

 محاسبات شان، درها به دلیل ارتباط داخلیبازشو

 و این کننددبی و در مجموع با یکدیگر عمل می

 ند.کمورد تفاوت معناداری در تناسبات ایجاد نمی

 

 
 )ماخذ: نگارندگان( حیاط خانه طالبان فرد -افزار دیزاین بیلدردر نرم CFDمحاسبات  کانتور سرعت از خروجی -3  ریتصو
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و  𝛿 117 ،𝛿𝑚 117 ،𝐻𝑚 27 ،𝑎 88/7به ترتیب 

𝑎𝑚  و با  اند.در نظر گرفته شده 21/7برابر با

( و 1)جدول  جاگذاری اعداد مستخرج از بناها از

 نتایج به شرح زیر بدست آمده است(. 2)جدول 

 (.1)جدول 

 

 )ماخذ: نگارندگان( نتایج محاسبات سرعت و جریان حجمی هوا -1 جدول

q 𝒗𝒉 گماره 

11/7 31/7 2 

27/2 32/7 1 

88/2 37/7 8 

81/7 13/7 1 

81/7 11/7 2 

11/7 37/7 1 

23/7 38/7 1 

12/7 11/7 3 

 )ماخذ: نگارندگان( هامقایسه جریان حجمی بازشوهای روبه باد نمونه -3 تصویر

 

اد اعد ،های بناهادر مقایسه اولیه دبی ورودی بازشو

دارای تنوع بوده و میزان ثابتی برای دست آمده هب

 بعد بهحله ر. در م(3)تصویر  آن بدست نیامده است

 کمک اطالعات عددی و تناسبات بدست آمده در

آمده برای دستهو مقایسه آن با میزان ب (1)جدول 

بازشوها، میزان معناداری  از دبی هوای عبوری

بر  جمی هوای موثر بر جریان حهاارتباط مولفه

اساس ضریب همبستگی آنها مورد بررسی قرار 

. نتایج آورده شده است( 1)جدول  گرفت که در

یر دبی و سا بین دست آوردن نسبتههمچنین با ب

در آنها  راف معیارانحو توجه به میزان  هاداده

سعی در بررسی معناداری این های مختلف نمونه

( و 27(، )تصویر 3)جدول  ها بوده استنسبت

. (22 )تصویر

0.00

0.50

1.00

1.50

1 2 3 4 5 6 7 8

جریان حجمی هوا
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 )ماخذ: نگارندگان( و ضریب همبستگی های موثر بر جریان حجمی هواولفهم -1جدول 

 ضریب همبستگی مولفه موثر

 13/7 ارتفاع

 33/7 مساحت بازشو

 11/7 اطینسبت مساحت بازشو به ح

 31/7 بازشو به سطح اشغالنسبت مساحت 
 

 

 )ماخذ: نگارندگان( هانمونههای تاثیر گذار در تناسبات خارجی های جریان حجمی هوا بر مولفهنسبت -3جدول 

 "بازشو به سطح اشغال"بر یدب "اطیمساحت بازشو به ح"بر  یدب دبی بر مساحت بازشو شماره

2 71/7 11/1 722/7 

1 71/7 18/1 728/7 

8 718/7 13/1 721/7 

1 71/7 21/2 721/7 

2 723/7 72/8 728/7 

1 71/7 21/1 721/7 

1 712/7 22/1 722/7 

3 723/7 21/2 721/7 

 772/7 31/7 772/7 انحراف معیار

 

 )ماخذ: نگارندگان( هاهای تاثیرگذار در تناسبات خارجی نمونهمقایسه تغییرات جریان حجمی هوا و مولفه -27 ریتصو

0
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m²مساحت بازشو  m²بازشو به سطح اشغال 
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m³/sجریان حجمی هوا 
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 ارندگان()ماخذ: نگ بر مساحت بازشو و بازشو به سطح اشغال به عنوان نمونه هوا یحجم انیجر نسبت راتییتغ سهیمقا -22 ریتصو

 

  یریجمع زندی و نتیجه-7

دیم ق بافت در شده تشریح هایایده بهترین یافتن

 بهترین دارای لزوما که هاییساختمان در شیراز

 پژوهش این فکری های دغدغه از نیست طراحی

های مرکزی حیاط ،که در گذشته چرا بوده است

های مختلف نقش اقلیمی خود را به همواره در اقلیم

اند و هر کدام با توجه به موقعیت کردهخوبی ایفا می

اقلیمی خود بسیار دقیق طراحی شده بودند. گواه این 

مدعا وجود حداقل بادگیرها در بافت قدیم شیراز 

است در حالی که تهویه و کوران مناسب در 

ای به گونهمحدوده منطقه آسایش، در این بناها 

که کمترین سیستم سرمایشی فعال الزم  تامین شده

شف تناسبات الزم برای طراحی این گونه است. ک

تواند راهنمای طراحان معاصر در جهت ها میحیاط

استفاده هر چه بهتر از کوران و تهویه طبیعی باشد. 

ویه و بر تههای هندسی موثر پیدا کردن مولفه پس از

های موردی به نمونه هایبررسی و استخراج داده

ه نتایج ب ،ایسازی رایانهکمک محاسبات و شبیه

 شرح زیر است:

های انتخاب شده در رابطه با برخی در نمونه

و  )حیاط های تاثیرگذار در هندسه خارجی بنامولفه

نما( و میزان تهویه طبیعی، همبستگی و معناداری 

ها مشاهده شد. با توجه به بررسی ضریب نسبت

براساس  اهمولفههمبستگی و انحراف معیار به ترتیب 

 معناداری به شرح زیر است:

 33/7با میزان ضریب همبستگی  ؛مساحت بازشو-2

مساحت بازشو و در نتیجه  772/7و انحراف معیار 

عنادار را نسبت مها بیشترین هندسه و تناسبات بازشو

 ه طبیعی دارد.با تهوی

ریب ؛ با ضبازشو به سطح اشغالنسبت مساحت  -1

مقام دوم  772/7معیار و انحراف  31/7همبستگی 

ه نشان ک؛نسبت معناداری با تهویه طبیعی را دارا است

ا و نمدهد، هندسه پر و خالی کلی بناها در پالن می

 های آن نیز با تهویه هماهنگ بوده است.و نسبت

ل عدم ها به دلیالزم به توضیح است که سایر نسبت

 معناداری یا تکراری بودن نتایج آورده نشده است.

توان نتیجه با دقت در اطالعات آماری میدر انتها 

ی هندسه خارجی هاگرفت که در برخی مولفه

 ، طراحیبا الگوی چهار طرفه بناهای بررسی شده

به صورت  از جنبه هندسی و عددی معماری

ام های تهویه طبیعی گمعناداری در راستای تامین نیاز

0.000

0.010

0.020

0.030

1 2 3 4 5 6 7 8

 m/sدبی به مساحت بازشو 

 m/s( بازشو به سطح اشغال) دبی به
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 ود.شبرداشته است و فرض این پژوهش ثابت می

 طراحی ،ابراین هرچند بادگیری در کار نبودهبن

وده بسازی تهویه طبیعی نیز استوار هندسی بر بهینه

دست آمده در این مقاله ههای ب. پس نسبتاست

تواند مستقیما در طراحی معماری بناهای امروزی می

 ویا جهت بهسازی  ارتفاع کم و با ساختار مرکزی

 تبازسازی مورد استفاده قرار گیرد. الزم به ذکر اس

طراحی معماری  ها در پروسهکه این الگو و نسبت

تواند بدون نیاز به محاسبات تاسیساتی برای تهویه می

های مسکونی از طبیعی )که معموال امروزه در خانه

س توسط مهند قلم افتاده و نیاز به زمان و هزینه دارد(

ا مهندس تاسیسات به سادگی و و نه لزوم معمار

سرعت و به موازات سایر نیازهای طراحی معماری 

پس در این روش درعین افزایش  استفاده شود.

ش از ها، بخسرعت طراحی به دلیل استفاده از نسبت

ند تواهای عرف شهر شیراز میدست رفته در طراحی

این پژوهش بیشتر سعی در معرفی و  احیا گردد.

هرچند در راستی آزمایی روش مذکور داشته است. 

و  اهبررسی تعداد بیشتر نمونه ،ادامه این پژوهش

یافتن راه  در نهایت و خانه هایانواع ساختارسایر 

 که طراحی سریع معماریدر  جدید دیگرهای حل

ود الگوهای موج براساسو  منطبق بر تهویه طبیعی

  گردد.پیشنهاد می است، بناهای سنتیدر 
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